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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํโดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 

ต้องการแสดงความคดิเห็นหรืออ่านบทความตอนอ่ืนๆ โปรดคลิ๊ก 
http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper 

 
 

 

ภาคเจ็ด อสูรเงินตรา 3.0 
 

บทคัดยอ 

หลงัจากประสบความสําเร็จในการทําให ้US$ กลายเป็นทนุสํารองของประเทศต่างๆทัว่โลกได้

แล้ว กลุมทุนธนาคารผู้เป็นเจ้าของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซ่ึงกุมอํานาจผูกขาดใน

การผลิตเงิน US$ ไว้แต่เพียงผู้เดียวนัน้ ก็ได้ออกปล้นสดมภ์ทรัพย์สินที่มีมูลค่าแท้จริงในประเทศ

ต่างๆทัว่โลก  

“การโจมตีทนุสํารองต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยผ่านกระบวนการวางแผน

และเตรียมการอย่างเป็นระบบ มาตัง้แต่ พ.ศ.2530~2540 ก่อนเข้าโจมตีขัน้เผด็จศึก ในวนัที่ 14-

15 พฤษภาคม 2540 ส่งผลใหเ้งินบาทอ่อนค่าจาก 25 บาท/US$ เป็น 56 บาท/US$ ลูกหนีที้่กู้เงิน 

US$ มาหมดปัญญาทีจ่ะหาเงินบาทไปซ้ือ US$ ที่แพงข้ึนกว่าเท่าตวันําไปคืนเจ้าหนีที้ ่FED หนนุ

หลงัอยู่ จําต้องยอมให้พวกเขายึดทรัพย์สินที่สะสมมาแต่อดีตไปอย่างถูกกฎหมาย บทความนี้จะ

อธิบายใหเ้ห็นอย่างชดัแจ้งว่าพวกเขาทํากนัอย่างไรในกระบวนการปลน้สดมภ์ครัง้ใหญ่นัน้  

ย่ิงกว่านัน้ เพือ่ทําให้สกุลเงิน US$ มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนและมีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่องในขอบเขตทั ่วโลก กลุมทุนธนาคารกลางสหรัฐ ยังได้สร้างระบบ [warfare-

dollar] ข้ึนมาอีกระบบหน่ึง ใหทํ้างานควบคู่กบัระบบ [petro-dollar] 

http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper�
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พวกเขาได้ใช้อํานาจเหนือกว่าในฐานะเจ้าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ ผ่านช่วงเวลายาวนานหลาย

ทศวรรษ ผ่านหลายยคุหลายสมยัของประธานาธิบดี สร้าง “รฐับาลเงา (deep state)” ทีพ่วกเขาบง

การได้ ข้ึนมาเป็นกลไกในการสนองตอบเจตนารมณที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพวกเขา นัน่คือ 

ก่อใหเ้กิดสงครามข้ึนในภูมิภาคต่างๆทัว่โลก กดดนัใหร้ฐับาลทีล่ะโมภและโง่เขลา แลกเงิน US$ ไป

ซ้ืออาวธุสงครามมาลา้งผลาญกนั เพือ่ใหพ้วกเขาพิมพ์เงิน US$ ออกมาเพ่ิมเติม สรางความมั่งคั่ง

ร่ํารวย ใหแ้ก่ตนเองมากย่ิงๆข้ึน 

โฉมหนา้ทีแ่ทจ้ริงของ [อสูรเงนิตรา 3.0] ผูท้ ัง้ปลน้สดมภ์และจดุไฟสงคราวไปทัว่โลก ถูกเปิด

โปงอย่างล่อนจ้อน ดว้ยบทความช้ินนี ้
 

บทที ่20 [อภิมหาโจรแหงศตวรรษที่ 20] 
นกัเศรษฐศาสตร์จํานวนมาก มกัอธิบายสาเหตขุอง “วิกฤติต้มยํากุ้ ง” อย่างผิวเผิน แบบโยน

ความผิดมาให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา เช่น มีระบบการเงินที่ล้าสมยั (ความพยายามรักษาอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินท้องถิ่นกับเงินดอลล่าร์ไว้ให้คงที่) ขาดวินัยทางการเงิน (กู้ เงินมาใช้จ่ายเกินตวัและ

ปล่อยกู้ ต่อเพื่อเก็งกําไร) อ่อนความสามารถแข่งขันทางการค้า (ขาดดุลการค้าและดุลบัญชี

เดินสะพดัสะสมต่อเน่ือง) เป็นต้น ทําให้มองไมเ่หน็ความเป็นจริงว่า แท้จริงแล้วมนัคือ กระบวนการ

ปล้นสดมภ์ครัง้ใหญ่ของกลุ่มทนุธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED ที่มีการวางแผนกนัมาอย่างดี เร่ือง

จึงกลบัตาลปัตรกลายเป็นว่า ผู้ถูกปล้นกลายเป็นแพะรับบาป ส่วนผู้ ร้ายท่ีปล้นเขากลบักลายเป็น

นกับญุท่ีย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ 

ในบทนี ้ผมจะอธิบายจากมมุมองทีก่ว้างและลกึซึง้ยิ่งกว่า ให้เห็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ

ท่ีได้วางแผนกนัมาอย่างดี ของกลุ่มทุนผู้ เป็นเจ้าของ FED เพ่ือเข้ามาปล้นสดมภ์ทรัพย์สินจํานวน

มหาศาลอันนําไปสู่การล่มสลายของเศรษฐกิจของประเทศไทย เมือ่กลางปี 2540 รวมทัง้การล่ม

สลายของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว่ภมูภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในครัง้นี ้มิได้เป็นของใหม่เลย เป็นกลยุทธ์แบบเดียวกับที่กลุ่มธนาคาร 

Rothschild ในยโุรปเคยใช้โจมตีค่าของพนัธบตัรของพระเจ้าหลยุส์ที่ 18 แห่งฝร่ังเศสมาแล้ว เม่ือปี 

ค.ศ.1815 (โปรดอ่าน ภาคหา้ จกัรพรรดิเงินตรา 1.0 หนา้ 9) 

ในครัง้นี ้กระบวนการเร่ิมต้นโดย พวกเขาทะยอยพิมพ์เงิน US$ ออกมาไม่อัน้ ล่อใจด้วยอตัรา
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ดอกเบีย้ต่ํา ให้นกัธุรกิจและสถาบนัการเงินของไทยแห่ไปกู้ เงิน US$ มาใช้อย่างเพลิดเพลิน จนเกิน

ตวัเป็นเวลาร่วม 10 ปี รอจงัหวะที่ มูลหนีร้วมทัง้ประเทศที่สะสมจมอยู่ในการลงทนุเก็งกําไรที่ไม่มี

ผลผลิตมารองรบั พอกพนูท่วมทน้จนเกิดภาวะฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ และ มีหนีที้่ถึงกําหนดจะต้อง

ชําระคืนพร้อมๆกนัเป็นจํานวนมาก จากนัน้ ก็แอบย่องเข้ามาซือ้ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ ท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยถืออยู่ จนหมดเกลีย้งภายในเวลาไม่ก่ีวนั ไมม่ีเหลือให้สถาบนัการเงินและ

ธุรกิจในประเทศแลกเพื่อนําไปชําระหนีที้่จะถึงกําหนดได้เพียงพอ สดุท้าย พวกเขาก็ใช้เหตผุลของ

การผิดนดัชําระหนี ้แห่เข้ามายดึทรัพย์สนิท่ีมีค่าในประเทศของเราไปอย่างถกูกฎหมาย 

ผงัภาพข้างลา่งนี ้แสดงให้เห็นกระบวนการปล้นสดมภ์ทรัพย์สนิของไทย ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

 
(1) ระหว่าง พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2539 เศรษฐกิจของไทยเติบโดยด้วยอตัราเฉลี่ย 9% ต่อปี 

นบัเป็นอตัราการเติบโตที่สงูที่สดุในขณะนัน้ อตัราเงินเฟ้อก็ตํ่าในระดบั 3.4~5.7% เงินบาทถกูตรึง

ค่าไว้ที่ 25 บาทต่อ US$ ขณะเดียวกนั อตัราดอกเบีย้เงินกู้  US$ ในต่างประเทศที่ตํ่ากว่ามาก (จดั

ให้โดย FED) จูงใจให้สถาบนัการเงินและนักธุรกิจของไทยไปกู้ เงินมาลงทุนเป็นจํานวนมาก ด้าน 
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FED ก็พิมพ์เงิน US$ ออกมาสนองอย่างไมจ่ํากดั ยิ่งกู้ เงินกนัมากเท่าไร พวกเขาก็พิมพ์เงินออกมา

ได้มากเท่านัน้ พร้อมกบัมีตัว๋สญัญาใช้เงิน (เป็นเจ้าหนี)้ ถือครองอยู่ในมือเพิม่มากขึน้ด้วย (เปลี่ยน

กระดาษท่ีพิมพ์ลวดลาย US$ เป็น ตัว๋สญัญาใช้เงิน) 

(2) สถาบนัการเงินและภาคธุรกิจ นําเงิน US$ มาแลกเป็นเงิน ฿ กับธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งต้องพิมพ์เงิน ฿ ออกมาให้เพียงพอกับเงิน $ ท่ีไปกู้ เขามา ในปริมาณมากและรวดเร็ว จน

มากกว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและมลูค่าสินทรัพย์ในประเทศที่เป็นเคร่ืองคํา้ค่าของเงิน ฿ 

ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจฟองสบู่ (ต้องใช้เงิน ฿ มากข้ึนในการซ้ือสินค้าอย่างเดียวกนั) 

ต้นทนุในการผลิตสินค้าแพงขึน้ ส่งออกได้น้อยลง (เนือ่งจากสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีราคา

ขายในรูปเงิน US$ สูงข้ึนเพราะอตัราแลกเปลีย่นคงทีที่ ่25 ฿/$) ประเทศเร่ิมขาดดลุการค้า 

(3) เงินท่ีกู้มานัน้ นอกจากใช้ในการนําเข้าเคร่ืองจกัรและวตัถดุิบเพ่ือการผลติสนิค้าแล้ว ยงัมี

การกู้ เงินมาเพ่ือนําไปลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว แต่ที่อนัตรายยิ่งกว่า 

ก็คือ นําไปปลอ่ยกู้ เพ่ือเก็งกําไรต่อๆกนัไปเป็นลกูโซ่ ในภาคอสงัหาริมทรัพย์  

วงจรตาม (1)~(3) ดําเนินวนเวียนไปอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2539 นบัเป็นเวลา 10 ปีเศษ ส่งผล

ให้เกิดปัญหาหนีท่ี้ไมส่ามารถผ่อนชําระคืนได้ของผู้กู้ ที่อยู่ปลายทางของกระแสเงิน ขณะท่ี ประเทศ

ขาดดุลบญัชีเดินสะพดั และมีหนีเ้งินกู้ สะสมพอกพูนจนมีปริมาณมหาศาล ในบรรดานี ้หนีเ้งินกู้

ระยะสัน้ท่ีกู้มาในช่วงหลงัๆและจะถึงกําหนดชําระคืนในไม่ช้าก็มีสดัส่วนสงูมากด้วย มีแต่กลุ่มทุน

ธนาคาร FED ผู้ ให้กู้ เท่านัน้ท่ีรู้ว่า มีหนีเ้งินกู้ รวมทัง้หมดมากน้อยเท่าไร ก้อนหนีที้่ถึงกําหนดจะต้อง

ชําระคืนพร้อมๆกนัในเวลาอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้ามีเท่าไร ฝ่ายผู้กู้ซึ่งมีจํานวนมากหน้าหลายตา ไม่มี

ใครทราบข้อมลูนีเ้ลย 

(4) ปฏิบตัิการปล้นสดมภ์เร่ิมต้นโดย ในระหว่างปี 2538~2539 ธนาคารกลางของสหรัฐ

ภายใต้การนําของนาย อลนั กรีนสแปน ได้ประกาศขึน้อัตราดอกเบีย้เงิน US$ ด้วยเหตุผลว่า

เศรษฐกิจของสหรัฐพ้นจากภาวะถดถอยแล้วและต้องการควบคมุอตัราเงินเฟ้อมิให้สงูขึน้ ทําให้การ

นําเงิน US$ กลบัไปลงทุนในสหรัฐ มีความน่าสนใจกว่าการคงเงินไว้ให้กู้ ต่อในภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้-รวมทัง้ประเทศไทย กดดนัให้เร่ิมมีการดงึเงิน US$ ไหลกลบัไปประเทศสหรัฐ 

(5) ในระหว่างปลายปี 2539 ~ ต้นปี 2540 กลุม่ Hedge Funds นําขบวนโดยนาย จอร์จ โซ

รอส เจ้าของกองทนุ Quantum Funds ได้ระดมเงินทนุจํานวนมหาศาลจากธนาคารของ FED นํามา
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ซือ้เงิน ฿ ไปกกัตนุไว้ รอให้ถึงจงัหวะเวลาท่ีจะโจมตี “ทนุสํารองเงิน US$ ท่ี ธปท.ถือไว้”  

(6) ในวนัท่ี 14~15 พฤษภาคม 2540 กลุม่ Hedge Funds ได้เข้าโจมตี “ทนุสํารองเงิน US$ 

ท่ี ธปท.ถือไว้” โดยการทุ่มขายเงิน ฿ ในมือจํานวนมากๆออกมาในระยะเวลาสัน้ๆ (Short Selling) 

(เอาเงินเพียง 25฿ มาแลกกบั 1US$) ผ่านสถาบนัการเงินของไทย ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ด้วยความรู้ไม่เท่าถึงแผนการชัว่ร้ายของพวกเขา และ ด้วยมีหนา้ที่ๆจะต้องปกป้องค่าเงินบาทค้ํา

คออยู่ในขณะนั้น) จึงนําทนุสํารองที่ถืออยู่ 38,700 ล้าน US$ ออกมาใช้ปกป้องค่าเงินบาทจนร่อย

หรอลงเหลือเพียง 2,800 ล้าน US$ ทําให้ไมส่ามารถรักษาค่าเงินบาทไว้ท่ี 25฿/US$ ได้อีกตอ่ไป ใน

วนัเสาร์ท่ี 28 มถินุายน 2540 นายเริงชยั มรกานนท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จึงแจ้งขอให้

รัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาท ซึง่รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2540 (4 วนัระหว่างนัน้ มีใครใช้ประโยชน์จากข้อมูลวงในบ้าง?) 

สง่ผลให้ค่าของเงินบาทลดลงกว่าคร่ึง มาอยู่ท่ีต่ําสดุ 56 บาทต่อ US$ มลูค่าหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

ตกลงเหลือ 75% ของก่อนถกูโจมตี  
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(7) สถาบนัการเงินและธุรกิจของไทยหลายแห่ง ไม่สามารถหาเงิน US$ ไปใช้หนีไ้ด้ตาม

กําหนด จึงต้องปิดกิจการลง หนึ่งในนัน้คือ Finance One สถาบนัการเงินใหญ่ที่สดุของประเทศ 

แรงงานไทยนับล้านคน ในภาคธุรกิจการเงิน อสงัหาริมทรัพย์ และ ก่อสร้าง ต้องตกงานและย้าย

กลบัไปภูมิลําเนาในชนบท รวมทัง้แรงงานต่างชาติร่วม 6 แสนคนถูกส่งกลบัไปประเทศบ้านเกิด 

พร้อมกบัวิกฤติค่าเงินได้แผก่ระจายไปสูป่ระเทศอ่ืนๆทั่วภมูภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(8) ในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2540 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ยื่นข้อเสนอให้ความ

ช่วยเหลือเป็นเงินกู้  1.72 หม่ืนล้าน US$ พร้อมเง่ือนไขให้มีการตรา พระราชกําหนดการปฏิรูประบบ

สถาบนัการเงิน พทุธศกัราช 2540 จดัตัง้ องค์กรเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) ขึน้มา

กํากับดูแลสถาบนัการเงินทีถู่กระงับการดําเนินกิจการ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้

สจุริต รวมทัง้การชําระบญัชี (ยึดทรัพย์-ขายหนี)้ ของสถาบนัการเงินทัง้ 58 แห่ง รัฐบาลไทยได้

ยินยอมทําข้อตกลงในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2540 

กลา่วโดยสรุป “วิกฤติต้มยํากุ้ง” เป็นผลงานสร้างของ กลุมทุนธนาคารกลางสหรัฐ ท่ีเข้ามา

ปล้นสดมภ์ทรัพย์สินในประเทศไทย โดยมีการวางแผนและดําเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขัน้เป็น

ตอน  

มีบทเรียนมากกมายท่ีเราควรจะได้จากการถูกปล้นครัง้ใหญ่ในคราวนัน้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิด

เหตกุารณ์แบบเดียวกนัซํา้สองในอนาคต มาตรการท่ีเราควรจะดําเนินการ ได้แก่ พกัการชําระหนีท้ัง้

ประเทศ ห้ามนําเงิน US$ ออกนอกประเทศเพ่ือใช้หนี ้ให้นําไปใช้ได้เฉพาะซือ้วตัถดุิบมาผลิตสินค้า

เท่านัน้ ดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใส่ใจต่อการรักษาปริมาณเงินบาทหมุนเวียนให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม รวมทัง้ (ในปัจจุบันนี)้ ควรนําทุนสํารองเงินตราต่างประเทศท่ีมีอยู่มากล้นถึง 

215,165 ล้านเหรียญสหรัฐ (4 พค.61, มากเป็นอนัดบั 12 ของโลก) ไปลงทนุในสินทรัพย์ถาวรใน

ต่างประเทศ, แบ่งเป็นทุนสํารองเงินตราสกุลอ่ืนที่เป็นคู่ค้าที่สําคญั เช่น RMB, YEN, EURO, etc 

ตามสัดส่วนมูลค่าการค้ากับประเทศนัน้ๆ, และ ใช้เงินสกุลของประเทศคู่ค้าโดยตรงในซือ้ขาย

ระหว่างประเทศ 
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บทที ่21 [ปศาจสงครามแหงศตวรรษที่ 20-21] 
เพ่ือทําให้สกลุเงิน US$ มีมลูค่าในการแลกเปลี่ยนและมีความต้องการใช้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในขอบเขตทัว่โลก กลุมทุนระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้สร้างระบบ [warfare-dollar] 

(คําของผู้ เขียน) ขึน้มาอีกระบบหนึ่ง ให้ทํางานควบคู่กับระบบ [petro-dollar] ตามที่ได้กล่าว

มาแล้วในบทท่ี 19 และเพ่ือให้สามารถควบคุมการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพวกเขาได้อย่างเบด็เสร็จ พวกเขาได้ใช้อํานาจเหนือกว่าในฐานะเจ้าหนี ้

ของรัฐบาลสหรัฐ ผ่านช่วงเวลายาวนานหลายทศวรรษ ผ่านประธานาธิบดีหลายยุคหลายสมัย 

สร้างเครือข่ายระบบ “รัฐบาลเงา (deep state)” ท่ีพวกเขาบงการได้ขึน้มา  

ยิ่งมีสงครามมากเท่าใด รัฐบาลในภูมิภาคต่างๆ ก็จําเป็นต้องแลกเงิน US$ นําไปซือ้อาวุธ

สงครามเอามาล้างผลาญกัน FED ก็สามารถพิมพ์เงิน US$ ออกมาเพ่ิมเติมสร้างความม่ังค่ัง

ร่ํารวยให้แก่ตนเองได้มากยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนั รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ต้องกู้ เงินจากพวกเขามากขึน้

เพ่ือนําไปใช้จ่ายในการสงคราม รวมทัง้ยแุหย่ให้เกิดสงคราม พร้อมกบัเป็นหนีพ้วกเขามากขึน้ด้วย 
 

[The Deep State] 

ในสหรัฐอเมริกา คําว่า "deep state" ถกูใช้ในวิชารัฐศาสตร์เพ่ืออธิบายถึง องค์กรที่มีอํานาจ

ตัดสินใจซึ่งแฝงตัวอยู่ในรัฐบาลและดํารงอยู่มาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน การเปลี ่ยนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ ไม่ทําให้

นโยบายหรือแผนการระยะยาวของพวกเขา ได้รับผลกระทบ 

เมื่อมีการกล่าวถึง นิคมอุตสาหกรรมทางการทหาร 

นกัเขียนหลายคนจะต้องอ้างถึง "deep state" เสมอ ความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึน้จากนิคมอตุสาหกรรมทางการทหาร ถกูหยิบยกขึน้

มาพูดถึงตัง้แต่ปี ค.ศ.1961 โดย ประธานาธิบดี ดไวท ดี ไอ

เซนฮาวส ในการกล่าวสนุทรพจน์อําลาตําแหน่ง ไว้ดงันี ้"ในคณะรัฐมนตรี เราต้องคอยเฝ้าระวงั

การครอบงําจากอิทธิพลซ่ึงไม่มีที่มาที่ไป ทัง้ที่มองเห็นและล่องหน จากนิคมอุตสาหกรรมทาง

การทหาร หายนะทีอ่าจเกิดข้ึนจากอํานาจทีถู่กวางไวผิ้ดที ่ซ่ึงดํารงอยู่และจะฝังแน่นข้ึนเร่ือยๆ"  

Mike Lofgren สมาชิกสภาคองเกรส พรรครีพบัลิกนั ให้นิยามคําว่า "deep state" ไว้ใน ค.ศ.



Thailand 5.0, Revision#2:2018-November-4th PART VII, Page 8 of 15 

2014 ดงันี ้"เป็นกลุ่มทีส่มคบกนัระหว่างหลายองค์ประกอบของรฐับาลกบับคุคลระดบัสูงสดุในภาค

การเงินและอุตสาหกรรมอาวุธ ที่มีอํานาจปกครองสหรัฐอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องได้รับความ

เห็นชอบผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่างเป็นทางการ"  

Mike Lofgren ยังได้อธิบายว่า “รัฐบาลเงา” ประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูงใน

หน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้แก่ องค์กรฝ่ายความมัน่คงและบงัคบัใช้กฎหมาย, กระทรวงกลาโหม, 

กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิ, องค์การซีไอเอ, กระทรวงยุติธรรม, 

กระทรวงการคลงั, ผู้ พิพากษาและสส.บางส่วนที่ได้รับเลือกตัง้เข้ามาด้วย กบั บุคคลระดับสูงจาก

กลุ่มธุรกิจเครือข่าย ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมทางการทหาร, กลุ่มทุนใหญ่ที่วอลล์

สตรีท, กลุม่ทนุใหญ่ท่ีซิลคิอนแวลเลย์ 

ซึ่งได้รับการประสานให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกนัผ่าน คณะทํางานประจําสํานักบริหาร

ประธานาธิบดีภายใต้การกํากับของสภาความม่ันคงแห่งชาติ (The National Security 

Council) เม่ือคนเหลา่นีท้ัง้หมดเข้าไปอยู่ในห้องประชมุ เสียงส่วนใหญ่จึงเป็นเสียงของ รัฐบาลเงา 

นอกจากนัน้ ข้อมูลต่างๆก่อนจะถึงมือประธานาธิบดีถูกเตรียมพร้อมมาจากคนกลุ่มนี ้ด้วยเหตุนี ้

รัฐบาลท่ีได้รับเลือกตัง้มาจากประชาชนจงึไมส่ามารถจะทําอะไรได้มากนกั 

สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญของอเมริกาไม่ได้มีความหมายใดๆเลย การเลือกตัง้เป็นแค่พิธีกรรม

เปลี่ยนตวัแสดงท่ีหน้าฉากเท่านัน้ รัฐบาลไมอ่ยู่ในสถานะที่จะทําตามเสียงเรียกร้องของประชาชนที่

ลงคะแนนเสียงให้ ภายใต้กรอบกติกาของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนญู ได้อีกตอ่ไป 
 

[มูลคาเงินท่ีเผาผลาญไปในสงคราม] 

สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์ม (Stockholm International Peace 

Research Institute) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงปี 2013 -2017 สหรัฐฯเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวธุมาก

ทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีส่วนแบ่ง 34% ของยอดส่งออกอาวุธทัง้หมดในโลก เพิ่มขึน้จากในช่วงปี 

2008-2012 ที่สหรัฐฯครองส่วนแบ่งการส่งออกอาวุธทัว่โลกราว 30% ส่วนผู้ส่งออกอาวุธอนัดบั 2 

และ 3 ได้แก่ รัสเซียและฝร่ังเศสตามลําดบั 

มลูค่าการสง่ออกโดยรวมของบริษัทผลิตอาวธุรายใหญ่ที่สดุ 100 แห่งแรกของโลก ในปี 2014 

ประมาณ 401,000 ล้านUS$ (12.83 ล้านล้านบาท) เป็นส่วนแบ่งของสหรัฐประมาณ 136,340 
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ล้านUS$ (4.36 ล้านล้านบาท) ในปี 2015 เจ็ดบริษัทอาวุธใหญ่สดุของสหรัฐมียอดขายรวมกัน 

143,750 ล้านUS$ (4.6 ล้านล้านบาท) 

รายงานยงัระบุว่า สหรัฐส่งออกอาวุธมากกว่ารัสเซียถึง 58% สหรัฐขายอาวุธให้กับประเทศ

ต่างๆ อย่างน้อย 98 ประเทศทัว่โลก อาวธุท่ีสง่ออกมากท่ีสดุก็คือเคร่ืองบนิขนสง่และเคร่ืองบนิรบ 

ภูมิภาคตะวนัออกกลางเป็นตลาดใหญ่ที่สดุ มีสดัส่วนถึง 49% ของอาวุธที่สหรัฐฯส่งออกไป

ขายทัว่โลก โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ ซือ้อาวุธที่มีความสําคญัมากที่สดุของสหรัฐฯ ความ

ขดัแย้งท่ีเพิ่มขึน้ในตะวนัออกกลาง มีสว่นช่วยให้ยอดสัง่ซือ้อาวธุจากสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ถึงเท่าตวัในช่วง 

10 ปีท่ีผ่านมา 

ด้านประเทศผู้ นําเข้าอาวธุ ทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการสัง่ซือ้อาวธุมากที่สดุในโลก คิดเป็น

ยอดซือ้อาวธุกว่า 42% ของทัง้โลก โดยมีอินเดียเป็นประเทศท่ีสัง่ซือ้อาวธุมากท่ีสดุ 

แน่นอนว่า(การถูกสร้างให้มี)ความจําเป็นในการซือ้อาวุธมาทําสงครามกัน ทําให้เกิดความ

ต้องการใช้เงินสกุล US$ เพิม่ขึน้ในขอบเขตทัว่โลก และ ผู้ ที่ได้ประโยชน์จากการออกเงินตราสกุล 

US$ ให้มีปริมาณหมนุเวียนในตลาดโลกเพ่ิมขึน้ก็คือ นายทุนผูเปนเจาของธนาคาร FED นัน่เอง 

พวกเขานอกจากเป็น [ทรราชเงินตรา] จากการขูดรีดปล้นสดมภ์ไปทัว่โลกแล้ว ยังเป็น [อสูร

สงคราม] แห่งศตวรรษท่ี 20~21 ผู้ มีอํานาจและร่ํารวยล้นฟ้าขึน้มาจากการค้าขายความตายของ

เพ่ือนมนษุย์ โดยการยแุหย่ให้เกิดหรือเข้าร่วมโดยตรงใน ไฟสงครามท่ีลกุลามอยู่ทัว่โลก 
  

 [The Wars Involving the United States] 

เรามาดกูนัว่า สงครามท่ีประเทศสหรัฐมีสว่นเข้าร่วมทัง้โดยทางตรงและชกัใยอยู่เบือ้งหลงั มีท่ี

ใดบ้าง ไลเ่รียงกนัจากเหตกุารณ์ในปัจจบุนัย้อนไปหาอดีต 
 

สงครามกลางเมืองในเยเมน (2015-ปจจุบัน) เร่ิมขึน้ในปี 2015 ระหว่าง 2 ฝ่ายที่อ้างว่า

เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรม พนัธมิตรที่นําโดยซาอดุิอาระเบีย ได้เปิดปฏิบตัิการทางทหารโดยการโจมตี

ทางอากาศและสหรัฐได้สนบัสนนุด้านการข่าวกรองและการสง่กําลงับํารุง จากรายงานขององค์การ

สหประชาชาติรายงานว่า นับจาก มีนาคม 2015 ถึง ธันวาคม 2017 มีผู้ เสียชีวิตไปแล้ว 

8,670~13,600 คน ซึง่ในบรรดานีเ้ป็นพลเรือน 5,200 คน และมีประชาชนมากกว่า 17 ล้านคน

รวมทัง้เด็กกว่า 5 หม่ืนคน ประสบปัญหาไร้ท่ีอยู่อาศยัและอดอยากจากภยัสงคราม 
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การแทรกแซงในซีเรียที่นําโดยสหรัฐ (2014-ปจจุบัน) ในตอนแรก สหรัฐให้การ

สนบัสนนุเสบียงอาหารและรถบรรทกุแก่ฝ่ายกบฎกองทพัซีเรียเสรี จากนัน้ในปี 2015 ก็วางแผนให้

การฝึกอาวธุ 15,000 คน เงินสด 500 ล้านUS$ และ ข่าวกรอง แก่ฝ่ายกบฎ แต่แผนการนีถ้กูทําลาย

ย่อยยบัลงด้วยการทิง้ระเบดิของรัสเซีย ในปี 2017 

เช้าตรู่วนัที่ 7 เมษายน 2017 สหรัฐโดยคําสัง่

ของ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยิงขีปนาวุธโทมาฮอค 

59 ลูก จากทะเลเมดิเตอเรเนียน โจมตีฐานบิน 

Shayrat ของรัฐบาลซีเรีย 

กลางเดือนมกราคม 2018 ทรัมป์ประกาศ

ความตัง้ใจที ่จะคงกําลังทหารไว้ในซีเ รีย เพื ่อ

ต่อต้านอิทธิพลของอิหร่าน และ ขับไล่  ปธน .

Bashar Assad  

การแทรกแซงในอิรักที่นําโดยสหรัฐ (2014-2017) เร่ิมต้นเมือ่วนัที ่15 มิถุนายน 2014 

เม่ือ ปธน.บารัค โอบามา สัง่ให้ส่งกองกําลงั

เข้าไปในอิรัก ด้วยเหตุผลที่จะป้องกันอิรัก

จากการโจมตีของกลุ่ม ISIL ตามคําร้องขอ

ของรัฐบาลอิรักท่ีสหรัฐหนนุหลงัอยู่ สหรัฐได้

ทิ ง้ระเบิดกว่า 10,000 ครั ง้ในอิ รักตัง้แต ่

2014  
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การแทรกแซงในลิเบียที่นําโดยสหรัฐ (2011) วนัท่ี 19 มีนาคม 2011 NATO ได้เร่ิม 

ปฏิบัติการแทรกแซงในลิเบีย ด้วยข้ออ้างที่จะระงับการ

โจมตีต่อพลเรือน ประกาศเขตห้ามบินและแซงชั่นรัฐบาล 

Qadhafi การปฏิบตัิการเร่ิมต้นด้วยนาวิกโยธินของสหรัฐ

และองักฤษยิงขีปนาวุธโทมาฮอค 110 ลกู การต่อสู้ยุติลง

ด้วยการเสียชีวิตของ Muammar Qadhafi และ NATO 

ประกาศหยดุการปฏิบตัิการ ทางทหารในวนัที่ 31 ตลุาคม 

2011  

สงครามในโซมาเลีย (2007-ปจจุบัน) สงครามเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการ เมือ่วันที่ 20 

กรกฎาคม 2006 เมือ่ทหารราบของเอธิโอเปียด้วยการ

หนุนหลังของสหรัฐ เดินทัพรุกรานเข้าไปในโซมาเลีย

เพื่อปกป้อง รัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่าน (TFG) ใน 

Baidoa ตัง้แต่ ปี 2007 สหรัฐได้โจมตีทางอากาศรวมทัง้

ใช้โดรนและขีปนาวุธที ่ส่งออกจากเรือรบ ในเดือน

มีนาคม 2017 ปธน.ทรัมป์ ได้ลงนามอนุญาตให้

กองบญัชาการภาคพืน้อฟัริการของสหรัฐ (AFRICOM) 

มีเสรีภาพมากขึน้ในปฏิบตัิการต่อต้านการก่อการร้าย  

สงครามในภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของปากีสถาน (2004-ปจจุบัน) เป็นสงครามความ

ขัดแย้งระหว่างปากีสถานกับกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่ม

รวม ทัง้อลัเคดะ และ ISIL ตัง้แต่ปี 2004 สหรัฐได้โจมตี

เป้าหมายหลายพนัแห่ง ในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ปากีสถานและรอยต่อแนวพรมแดนอฟักานิสถาน โดย

ใช้อากาศยานไร้คนขบั (drones) ที่บงัคบัทางไกลโดย

กองทัพอากาศสหรัฐ ภายใต้การควบคุมของแผนก

กิจกรรมพิเศษของซีไอเอ  
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สงครามอิรัก (2003-2011) เป็นสงครามยืดเยือ้ที่

เร่ิมในปี 2003 ด้วยการรุกรานอิรักโดยตรงของสหรัฐ โดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะโค่นล้มรัฐบาลซดัดมั ฮุสเซน การสู้ รบและ

การจลาจลยังมีขึน้ต่อเนื่องนับทศวรรษหลังสงคราม จาก

การต่อต้านกองกําลงัต่างชาติที่ยงัคงอยู่และรัฐบาลหุ่นเชิด 

ประมาณว่ามีชาวอิรักเสียชีวิต 151,000 ถึง 600,000 คน 

ในช่วง 3-4 ปีแรกของการรบพุ่ง  

สงครามรุกรานอัฟกานิสถาน (2001-2014, 2015-

ปจจุบัน)  เร่ิมขึน้เมือ่สหรัฐส่งทหารเข้าไปการรุกราน

อฟักานิสถานเมือ่วนัที่ 7 ตลุาคม 2001 โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะ

ทําลายฐานที่มัน่ของอลัเคดะและโค่นล้มรัฐบาลตาลีบนั มีรหสั

ช่ือว่า Operation Enduring Freedom Afghanistan (2001-

2014) และ Operation Freedom's Sentinel (2015-ปัจจบุนั) 

สงครามในอฟักานิสถาน นบัว่าเป็นสงครามที่กินเวลานานที่สดุ

เป็นอนัดบัสองในประวตัิศาสตร์ของสหรัฐ รองจากสงครามใน

เวียดนาม  

 

Operation Infinite Reach in Sudan and Afghanistan (1998) เป็นชื่อเรียกปฏิบตัิการ

โจมตีด้วยขีปนาวุธโดยนาวิกโยธินอเมริกัน ต่อฐานที่

มัน่ของอัลเคดะใน Khost-Afghanistan และ 

โรงงานผลิตยา Al-Shifa ในซูดาน เมือ่วันที ่ 20 

สิงหาคม 1998 การโจมตีเป็นไปตามคําสัง่ของ ปธน.

บิล คลินตัน เพื ่อตอบโต้การวางระเบิดสถานทูต

อเมริกันในเคนย่าและแทนซาเนีย Operation Infinite 

Reach เป็นปฏิบตัิการแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้าครัง้

แรกของสหรัฐ  
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สหรัฐรุกรานปานามา (1989) มีชื่อเรียกว่า Operation Just Cause เกิดขึน้ระหว่าง

กลางเดือนธันวาคม 1989 ถึง ปลายเดือน มกราคม 

1990 ใ น ส มัย ข อง  ปธ น . จอ ร์ จ  บุ ช  ทํ า ใ ห้ เ กิ ด

สนธิสญัญา Torrijos-Carter ซึ่งให้สตัยาบนัว่าจะส่ง

มอบการควบคุมคลองปานามาคืนให้แก่ปานามาใน

วนัท่ี 1 มกราคม 2000 (สหรัฐยึดครองเป็นเวลา 10 

ปี) หลังการเข้ายึดครองปานามา นายพล Manuel 

Noriega ถูกปลด กองทัพปานามาถูกยุบ ปธน.

Guillermo Endara ได้รับแตง่ตัง้  

สหรัฐรุกรานเกรนาดา (1983) เกิดขึน้ใน

วนัที่ 25 ตุลาคม 1983 เป็นการรุกรานประเทศใน

หมู่เกาะคาริบเบียน ซึง่มีประชากรเพียง 91,000 

คน ตัง้อยู่ทางเหนือของเวเนซูเอล่าห่างออกไป 160 

กิโลเมตร สหรัฐได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วภายใน

ไมก่ี่สปัดาห์  

 

สงครามกลางเมืองกัมพูชา (1967-1975) 

เ ป็นการสู้ รบกันระหว่ าง  กองกําลังของพรรค

คอมมิวนิสต์กัมพูชา (เขมรแดง) ที ่หนุนหลังโดย

เวียดนามเหนือและเวียดกงฝ่ายหนึง่ กับ กองกําลัง

ของ รัฐบาลกัมพูชา  ที ่หนุนหลัง โดยสหรัฐและ

เวียดนามใต้อีกฝ่ายหนึ่ง  

 

สงครามเวียดนาม (1965–1973, 1975) ประมาณว่า สหรัฐใช้จ่ายเงินไปในสงครามนีม้าก

ถึง 1.68 แสนล้าน US$ (คิดเป็นมลูค่าในปี 2015 ตกประมาณ 1.02 ล้านล้าน US$ หรือ 32 ล้าน

ล้านบาท) เงินก้อนนีม้ากเป็น 12 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านการศกึษา และ 60 เท่าของค่าใช้จ่ายในการ
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พฒันาท่ีพกัอาศยัและชมุชน ในประเทศสหรัฐ งบประมาณท่ีถกูรัฐบาลเผาผลาญไปอย่างเลอะเทอะ

ในสงครามนี ้สามารถนํามาไถ่ถอนปลดหนีข้อง

ประชาชนท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ได้ทัง้ประเทศ  

กําลังทหารที่เข้าร่วมในสงครามนี ้รวมกันทัง้

สองฝ่ายมีมากถึง 2.3 ล้านคน 

 

สงครามกลางเมืองในลาว (1953-1975) เป็นการ

ต่อสู้ ระหว่าง กองกําลงัของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศลาว 

กบั กองกําลงัของรัฐบาลลาว ทัง้สองฝ่ายต่างได้รับการหนนุ

หลงัจากมหาอํานาจที่เป็นคู่ขัดแย้งกันในสงครามเย็นของ

โลกในขณะนัน้ (รัสเซีย-สหรัฐ) หรือ กล่าวได้ว่าเป็นสงคราม

ตวัแทนอย่างแท้จริง  

 

 

สงครามเกาหลี (25 June 1950 - 27 July 1953) เป็นสงครามระหว่างเกาหลีเหนือ (ด้วย

การสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียต) กับ เกาหลีใต้ (ด้วยการสนับสนุนเป็นหลกัจากสหรัฐ) 

พืน้ท่ีรบพุ่งอยู่ในบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ  
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นี ่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ของ การก่อ

สงครามโดยตรงหรือการเข้าไปมีส่วนโดยทางอ้อม 

ของสหรัฐ ยังมีอีกหลายสงครามที่ผู้ เขียนละเว้น

ไม่ได้นํามาลงในท่ีนี ้ผู้ อ่านทีส่นใจ โปรดหาอ่าน

เพิ่มเติมได้ โดยค้นหาคํา “List of wars involving 

the United States (สงครามที่สหรัฐเข้าไป

เกี่ยวข้อง)” ใน Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ระบบเงินตรา] ในอารยธรรมของมนษุย์ ยคุใกล้ 300 ปีเศษที่ผ่านมา ได้วิวฒัน์ผ่านเส้นทาง

เดินใต้เงาทมิฬของ [จักรพรรดิเงินตรา 1.0] (ภาคห้า), [ทรราชเงินตรา 2.0] (ภาคหก), และ 

[อสูรเงินตรา 3.0] (ภาคเจ็ด) มาจนใกล้จะสดุทางแล้ว เพียงรอให้ถึง [รุงอรุณแหงอารยธรรม 

5.0] (ภาคแปด) ที่มีการสถาปนาระบบเงินตราขึน้มาใหม่ ให้รับใช้คนทัง้โลกอย่างยตุิธรรม พร้อม

กบัการสญูพนัธ์ของสงครามจนหมดสิน้ไปจากโลกมนษุย์  


